
(Образац 9a-1) 
 
Понуђач:____________________________________________________________________________ 
 
Адреса:_____________________________________________________________________________ 
 

 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  

ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА НА ПРЕДМЕТНИМ ПОСЛОВИМА У ПЕРИОДУ  
2013 и/или 2014. и/или 2015 и/или 2016 ГОДИНА 

 
Уз Референт листу понуђач је обавезан да достави фотокопије уговора и оригиналне потврде 
наручиоца и потврду управљача пута који је предмет пројекта да су издали сагласност на 
пројекат или копију те сагласности за сваки наведени уговор. 
* понуђач који подноси као доказ уговор који не гласи на понуђача који је наведен у Обрасцу 
понуде (као носилац понуде или као учесник у заједничкој понуди) дужан је да достави и доказ 
о правном следбенику субјекта наведеног у уговору и референц листи. 
 

Ред 
бр. 

ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ 
У ПЕРИОДУ 2013 и/или 2014. и/или 

2015 и/или 2016 ГОДИНА 
(НАРУЧИЛАЦ И КРАТАК ОПИС) 

ГОДИНА-ПЕРИОД  
ПРУЖАЊА УСЛУГА 

ВРЕДНОСТ 
УГОВОРА БЕЗ 

ПДВ-а 

   1.    

   2.    

   3.    

                                                                                                                       
                                                                                           

Укупна вредност референтних уговора без ПДВ-а:________________________________  
 

Укупна Минимална вредност уговорених радова мора бити већа од  500.000,00 динара без 
ПДВ-а по сваком уговору.  
 
 
 
                                                                     М.П                                
                                                                                           _______________________________ 
Дана _______________________                                               потпис овлашћеног лица 
 
                                                                        
                                                                
 
 
*НАПОМЕНА: Водити рачуна о чињеници да је додатни услов за одабир понуђача који су понудили истоветну цену 
већи пословни капацитет а то је већа збирна вредност реализованих уговора презентованих у референц листи 
 

 

34a/86 



(Образац 9б-1) 
 
Понуђач:____________________________________________________________________________ 
 
Адреса:_____________________________________________________________________________ 
 

 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  

ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА НА ПРЕДМЕТНИМ ПОСЛОВИМА У ПЕРИОДУ  
2013 и/или 2014. и/или 2015 и/или 2016 ГОДИНА 

 
Уз Референт листу понуђач је обавезан да достави фотокопије уговора и оригиналне потврде 
наручиоца и потврду управљача пута који је предмет пројекта да су издали сагласност на 
пројекат или копију те сагласности за сваки наведени уговор. 
* понуђач који подноси као доказ уговор који не гласи на понуђача који је наведен у Обрасцу 
понуде (као носилац понуде или као учесник у заједничкој понуди) дужан је да достави и доказ 
о правном следбенику субјекта наведеног у уговору и референц листи. 
 

Ред 
бр. 

ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ 
У ПЕРИОДУ 2013 и/или 2014. и/или 

2015 и/или 2016 ГОДИНА 
(НАРУЧИЛАЦ И КРАТАК ОПИС) 

ГОДИНА-ПЕРИОД  
ПРУЖАЊА УСЛУГА 

ВРЕДНОСТ 
УГОВОРА БЕЗ 

ПДВ-а 

   1.    

   2.    

   3.    

                                                                                                                       
                                                                                           

Укупна вредност референтних уговора без ПДВ-а:________________________________  
 

Укупна Минимална вредност уговорених радова мора бити већа од  500.000,00 динара без 
ПДВ-а по сваком уговору.  
 
 
 
                                                                     М.П                                
                                                                                           _______________________________ 
Дана _______________________                                               потпис овлашћеног лица 
 
                                                                        
                                                                
 
 
*НАПОМЕНА: Водити рачуна о чињеници да је додатни услов за одабир понуђача који су понудили истоветну цену 
већи пословни капацитет а то је већа збирна вредност реализованих уговора презентованих у референц листи 

 

 

53а/86 



(Образац 9в-1) 
 
Понуђач:____________________________________________________________________________ 
 
Адреса:_____________________________________________________________________________ 
 

 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  

ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА НА ПРЕДМЕТНИМ ПОСЛОВИМА У ПЕРИОДУ  
2013 и/или 2014. и/или 2015 и/или 2016 ГОДИНА 

 
Уз Референт листу понуђач је обавезан да достави фотокопије уговора и оригиналне потврде 
наручиоца и потврду управљача пута који је предмет пројекта да су издали сагласност на 
пројекат или копију те сагласности за сваки наведени уговор. 
* понуђач који подноси као доказ уговор који не гласи на понуђача који је наведен у Обрасцу 
понуде (као носилац понуде или као учесник у заједничкој понуди) дужан је да достави и доказ 
о правном следбенику субјекта наведеног у уговору и референц листи. 
 

Ред 
бр. 

ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ 
У ПЕРИОДУ 2013 и/или 2014. и/или 

2015 и/или 2016 ГОДИНА 
(НАРУЧИЛАЦ И КРАТАК ОПИС) 

ГОДИНА-ПЕРИОД  
ПРУЖАЊА УСЛУГА 

ВРЕДНОСТ 
УГОВОРА БЕЗ 

ПДВ-а 

   1.    

   2.    

   3.    

                                                                                                                       
                                                                                           

Укупна вредност референтних уговора без ПДВ-а:________________________________  
 

Укупна Минимална вредност уговорених радова мора бити већа од  500.000,00 динара без 
ПДВ-а по сваком уговору.  
 
 
 
                                                                     М.П                                
                                                                                           _______________________________ 
Дана _______________________                                               потпис овлашћеног лица 
 
                                                                        
                                                                
 
 
*НАПОМЕНА: Водити рачуна о чињеници да је додатни услов за одабир понуђача који су понудили истоветну цену 
већи пословни капацитет а то је већа збирна вредност реализованих уговора презентованих у референц листи 

 

 

76а/86 


